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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Глобалізаційні процеси загострили 

проблеми змін та змісту різних модусів культури: загальнолюдської (всезагальні 

особливості); особливої (етнічна, професійні культури, гендерні та ін.); 

одиничної (культура, втілена в окремій людині).   

Євроінтеграційні спрямування в Україні зумовлюють вивчення сучасних 

західних та східних культур, особливостей міжкультурної взаємодії. Аспекти явища 

міжкультурної взаємодії розробляються у різних наукових сферах, а саме: 

соціології (Е. Тейлор, Н. Смелзер, І. Танчин), демографії (С. Капіца, В. Якунін), 

державній політиці (Е. Абдулаєв, К. Біляєва), етнографії (Н. Родіонов, 

М. Костомаров, Г. Данилевський), антропології (Ф. Хсю, Р. Літнон, Р. Редфілд, 

М. Херсковіц), соціальній психології (Д. Маєрс, О. Хухлаєв, Л. Почебут, І. Мейжис), 

педагогіці (Е. Шолохов), психології культури (Д. Мацумото, Г. Тріандіс), 

етнокультурній та етнічній психології (І. Данилюк, О. Савицька) тощо.    

У межах соціально-психологічного та соціокультурного підходів зарубіжними 

вченими з’ясовано такі аспекти міжкультурної взаємодії: психологічний зміст та її 

складові (Д. Мацумото, Г. Тріандіс), емоційні компоненти (Р. Лазарус), динаміку 

психічного здоров’я (К. Чун), стратегії та специфіку їх формування у межах 

державної політики (Дж. Беррі, Р. Боурхіс), взаємозв’язок інкультурації, акультурації 

та соціалізації (Г. Марін, П. Болс-Органіста), компоненти крос-культурної 

трансмісії (К. Вард), особливості культурного дистанціювання (Р. Бретон), 

взаємозв’язки культури та суспільства (А. Джефрі), поняття культурного 

шоку (Ф. Рудмін), явище акультурації (Р. Лінтон, Р. Редфілд, М. Херсковіц) та ін. 

У дослідженнях вчених на пострадянському просторі розробляються такі 

аспекти міжкультурної взаємодії, зокрема: міграція як культурний 

феномен (О. Татарко), проблеми внутрішньої та зовнішньої міграції (Н. Лєбєдєва), 

особливості міжкультурної взаємодії (Н. Почебут), культурна пам’ять як 

психологічне явище (О. Іванова), освіта у мультикультурному 

середовищі (Е. Шолохов), надання психологічної допомоги у мультикультурних 

суспільствах (С. Федько), етноцентризм та етнічна ідентичність (І. Данилюк), 

цінності у контексті етнічної культури (М. Шуменко), етнічні 

стереотипи (О. Савицька). 

Вирішення нагальних прикладних проблем міжкультурної взаємодії зумовило 

розробку акультурації у рамках етнокультурної психології, зокрема у її напрямах: 

крос-культурній психології (Дж. Беррі, К. Вард, Р. Боурхіс, Ф. Бочнер), психологічній 

антропології (М. Мід, А. Кардинер, Д. ЛеВін) та психології культури (Е. Ширяєв, 

Д. Леві, Л. Торес). Йдеться про акультурацію як вплив: акультураційного стресу на 

психологічний стан особистості (Ю. Кім, Е. Павалко, Дж. Де Лірснайдер); стратегії 

акультурації на психологічне благополуччя (Л. Джексон, Д. Кокер, О. Татарко, 

Н. Лєбєдєва) та порушення психічного здоров’я (С. Канг), соціокультурної 

компетентності на її перебіг (К. Вард); соціально-демографічних чинників на вибір її 

стратегії (Г. Баррет, Дж. Беррі, П. Боскі, С. Шварц) у контексті освіти (Х. Барнет) та 

державної політики (Р. Боурхіс), зокрема у студентської молоді (С. Бочнер, 
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Л. Вільямсон, Д. Фінні). А також йдеться про акультурацію як: встановлення 

взаємозв’язків і причин міграції та вибору її стратегії (Ц. Сабатьє, Д. Сем, В. Сієрл); 

зміни етнічної ідентичності (С. Мендоза); процес (і проблему її розмежування з 

адаптацією (Д. Бірма, Е. Трікет)) та результат (тобто соціальну 

дезадаптацію (С. Канг, К. Тадмор, Л. Торес, Л. Роглер, Дж. Цаї)); зміст, моделювання 

вимірів, способи та шкали її дослідження (Г. Марін, Р. Кімбро, М. Лопез-Клас, С. Нг, 

В. Фланнері, С. Бочнер, Ф. Ван де Війвер, Д. Ескобар, Г. Марін, Г. Фінк, О. Целенк) 

та ін. 

Як стверджують дослідники, вибір стратегії акультурації визначає спосіб 

взаємодії людини з суспільством-реципієнтом та форми реагування на події, які 

відбуваються в її житті. Нині більшість досліджень сфокусовано на наслідках вибору 

стратегій акультурації. Проте таке широке трактування акультурації підходить до 

різних модусів культури, і виникнення різних моделей та способів дослідження 

пов’язано із переносом результатів дослідження одного модусу на всю культуру. У 

результаті, специфіка психологічних чинників вибору стратегії акультурації не є 

достатньо розробленою; не виокремлено етапи акультурації, на яких вплив 

психологічних чинників може зумовити зміну у виборі її стратегії; існують різні 

трактування змісту її стратегій, стилів та стадій. Актуальний стан наукової розробки 

та соціальна значущість проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: 

«Психологічні чинники вибору стратегії акультурації особистості».  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана у межах тематичного плану досліджень факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Розвиток цілісної 

особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні та педагогічні 

аспекти» (номер державної реєстрації 0114U003481). Тему дисертаційного 

дослідження затверджено на засіданні Вченої ради факультету психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 21 січня 2016 

року). 

Мета дослідження полягає у визначенні психологічних чинників вибору 

стратегії акультурації особистості.  

Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання:  

1. У результаті аналізу основних підходів до вивчення акультурації в психології  

визначити властивості стратегій акультурації.  

2. Встановити взаємозв’язки психологічних та соціально-демографічних 

характеристик осіб, які пройшли процес акультурації. 

3. Визначити особливості впливу психологічних, соціально-демографічних 

характеристик та актуального психологічного стану на вибір стратегій 

акультурації.   

4. Встановити залежність вибору стратегії акультурації від індивідуальних 

психологічних та соціально-демографічних чинників.  

5. Створити емпіричну модель чинників вибору стратегії акультурації та 

сформувати типові особистісні профілі для вибору кожної зі стратегій 

акультурації.  

Об’єкт дослідження: акультурація особистості як психологічний феномен.  
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Предмет дослідження: психологічні чинники вибору стратегії акультурації 

особистості.   

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення теорій: 

акультурації (Дж. Беррі), психологічної акультурації (Н. Грейвз), методології 

дослідження акультурації (Г. Марін, К. Кім, Р. Кімбро, М. Лопез-Клас), специфіки 

вивчення акультурації (О. Татарко), соціальної дистанції (Е. Богардус), особистісних 

рис (Г. Айзенк), теорії рис особистості (Р. Кетела), смисложиттєвих 

орієнтацій (Д. Лєонтьєв). Засадничими є положення теорій специфіки міжкультурної 

взаємодії: міжкультурної поведінки (М. Сігал), впливу культури на емоційне 

реагування (Д. Мацумото), культурних синдромів (Г. Тріандіс), культурного 

шоку (Р. Боурхіс, С. Бочнер), модальної особистості (Л. Хонігман), культурного 

розвитку (М. Мід) та акультураційних вимірів (С. Шварц). 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовано такі 

методи дослідження: а) теоретичні – аналіз, синтез, моделювання для визначення 

основних підходів до вивчення акультурації в психології та з’ясування властивостей 

стратегій акультурації; б) емпіричні – анкетування, а також методики: комплексного 

дослідження акультурації (Дж. Беррі) – для оцінки інтегральної безпеки, визначення 

акультураційних очікувань, оцінки психологічних проблем, оцінки соціокультурної 

дезадаптації, оцінки установки на соціально-очікувані відповіді; 

Шістнадцятифакторний опитувальник Кетелла та Фрайбурзьський особистісний 

опитувальник (Дж. Фаренберг, Х. Зельг, Р. Хампел) – для вимірювання 

психологічних характеристик; Тест смисложиттєвих орієнтацій (Д. О. Лєонтьєв) – 

для визначення міри наповненості життя; Методика культурної дистанції 

(Е. Богардус) – для визначення культурної дистанції; в) математично-статистичної 

обробки даних – кількісного опису даних та статистичного виводу (t-критерій 

Стьюдента для залежних і незалежних вибірок, кореляційний, двофакторний та 

багатофакторний дисперсійні аналізи), методи багатомірної математичної статистики 

(факторний, лінійний та множинний регресійний аналізи) – для встановлення 

психологічних чинників вибору стратегії акультурації. Статистичний аналіз 

здійснено за допомогою спеціалізованого пакету для психологічних досліджень SPSS 

23.0.  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що 

вперше: 

– розроблено комплексний підхід до трактування акультурації, який враховує 

крос-культурний та психолого-антропологічний напрями у її дослідженні, 

що дозволило встановити індивідуально-психологічні характеристики 

особистості мігранта та особливості їх впливу на вибір стратегії акультурації 

як результату взаємодії мігранта із суспільством-реципієнтом; 

– встановлено зв’язки між вибором стратегії акультурації, мовою 

повсякденного вжитку, культурним дистанціюванням та причиною міграції: 

зближення із суспільством відбувається за відсутності спілкування рідною 

мовою та небажанні повертатися на батьківщину; віддалення – при 

спілкуванні рідною мовою та прагненні повернутися на батьківщину; 
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– з’ясовано психологічні чинники вибору кожної зі стратегій акультурації, а 

саме: відкритість, орієнтація на результат, комунікативність, емоційна 

лабільність, відсутність реактивної агресивності, мрійливість (інтеграція); 

скептичність, дратівливість, депресивність, інтроверсія, агресивність, 

комунікативність, локус контролю «Я» (асиміляція); конформізм, 

скептичність, інтроверсія, емоційна ригідність (маргіналізація); замкненість, 

тривожність, скромність, високонормативна поведінка, 

дратівливість (сепарація); 

– встановлено, що на стадії кризи ідентичності вплив психологічних чинників 

може зумовити зміну у виборі стратегії акультурації: наявність кризи 

ідентичності зумовлює вибір асиміляції або маргіналізації, її відсутність –

інтеграції або сепарації; 

– на основі психологічних чинників вибору стратегії акультурації визначено 

особистісні профілі, які зумовлюють вибір однієї зі стратегій: 

незалежний (сепарація), залежний (асиміляція), відкритий (інтеграція), 

закритий (маргіналізація); 

– визначено взаємозв’язки психологічних особливостей з вибором стратегії 

акультурації з урахуванням соціально-демографічних характеристик. 

уточнено: 

– поняття акультурації в етнокультурному контексті та можливості його 

застосування до різних модусів культури;  

– компонентний склад крос-культурної моделі акультурації;  

– психологічний зміст поняття акультурації. 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено теоретико-

методологічним обґрунтуванням вихідних положень, психологічних змінних, 

використанням надійних і валідних діагностичних методик, репрезентативністю 

вибірки та застосуванням коректних методів математичної статистики із 

використанням сучасних програм обробки даних. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані результати 

можуть бути використані в якості змістових орієнтирів у процесі розв’язання завдань 

консультування, особливо у роботі з представниками інших культур, а також для 

1) розробки культурних асиміляторів та культурних інтеграторів, психологічних 

тренінгів, які спрямовані на формування адаптивних можливостей осіб, які 

від’їжджають на тривалий час за кордон (незалежно від мети виїзду та терміну 

перебування); 2) діагностування причин незадовільного психологічного стану, який 

пов’язаний з міграцією та підвищенням ефективності діяльності людини, яка 

знаходиться в іншокультурному середовищі; 3) підготовки тих, хто їде на навчання 

або на роботу до іншої країни, враховуючи їх індивідуальні психологічні особливості. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані при викладанні дисциплін 

«Етнокультурна психологія», «Соціальна психологія», «Міжкультурна комунікація», 

«Психологія культури», «Психологія особистості», «Соціальні та політичні 

конфлікти», «Загальна психологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівнів 

«бакалавр» та «магістр», а також при організації системи соціальної допомоги 

мігрантам (клубів знайомств, телефонів довіри та ін.). 
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Результати дослідження впроваджено в освітній процес Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка №016/206/1 від 24 

жовтня 2018); у діяльність таких організацій: центру «Розвиток корпоративної 

соціальної відповідальності», організації AIESEC (при ООН та ЮНЕСКО), м. Київ 

(Україна), м. Варшава (Польща), м. Прага, м. Брно (Чехія) (довідка №10/29-1 від 28 

жовтня, 2018); ТОВ «Промкабельсбут» м. Київ, м. Харків (довідка №2310/18 від 23 

жовтня, 2018); ТОВ «BILONA», м. Черкаси (довідка №34 від 19 жовтня, 2018); 

туристичної агенції «Смайл» (довідка №15 від 15 жовтня, 2018); до навчальних 

програм громадської організації «Інтелектуальний капітал України», м. Київ (довідка 

№10/1 від 10 жовтня, 2018). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

результати емпіричного дослідження представлялися на науково-практичних 

конференціях, зокрема: Круглий стіл «Вчинкова психологія: історія та 

сучасність» (Київ, 2016); ХІ Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы и перспективы развития педагогики и 

психологии» (Махачкала, 2016); ХІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Публічне здоров’я: соціальні, освітні та психологічні виміри» (Люблін, 2017); 

ХІХ Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній 

науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 2017); Всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною участю «Психологічна освіта в Україні: 

традиції, сучасність та перспективи» (до 50-річчя фахової роботи психологів у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка) (Київ, 2017); 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах 

війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2017); ХХ Міжнародна 

конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати 

та перспективи дослідження» (Київ, 2018). 

Публікації. Результати дослідження відображено у 10 публікаціях, серед яких 

7 статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН 

України, 3 статті в іноземних виданнях (1 стаття у збірнику міжнародної 

наукометричної бази Scopus); 6 тез доповідей на наукових форумах. 

 Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Список використаних джерел 

містить 206 найменувань, з яких 96 – англійською мовою. Основний зміст дисертації 

викладено на 180 сторінках. Загальний обсяг становить 282 сторінки. Робота містить 

32 таблиці (на 16 сторінках), 27 рисунків (на 23 сторінках) та 12 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено об’єкт, 

предмет, сформульовано мету й завдання; висвітлено наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення отриманих результатів, використані методи; наведено відомості 

про апробацію, публікації та структуру дисертаційної роботи. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи дослідження 

акультурації в психології» – розкрито зміст основних підходів до трактування 
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поняття акультурації, визначено особливості акультурації у межах крос-культурного 

підходу, виокремлено умови і фактори акультурації та її головні стратегії, розкрито 

специфіку формування особистісних психологічних змін у процесі вибору стратегії 

акультурації.  

У психології напрацьовано чималий доробок щодо природи та сутності явища 

акультурації, її структури та загальних закономірностей виникнення та 

перебігу (Р. Лінтон, Р. Редфілд, М. Херсковіц, Р. Боурхіс, С. Мендоза). Дослідження 

більшою мірою присвячені змісту понять акультурація та адаптація (Дж. Беррі, 

Ф. Рудмін, Й. Пуртінга, М. Навас, Д. Бірма, Е. Трікет), її комунікативним (К. Вард) та 

емоційним (Ю. Кім) компонентам, психологічним змінам під час її 

проходження (С. Канг, К. Тадмор, Л. Торес, Л. Роглер, Дж. Цаї),  розробці її 

моделей (Г. Марін, Р. Кімбро, М. Лопез-Клас), вимірів (С. Нг, В. Фланнері, 

С. Бочнер, Ф. Ван де Війвер) та способів дослідження (Д. Ескобар, Г. Фінк, 

О. Целенк).  

Акультурація трактується як: 1) зміна культури, що відбувається у процесі 

постійного прямого контакту між двома відмінними культурними 

групами (Р. Лінтон, Р. Редфілд, М. Херсковіц, Р. Боурхіс, С. Мендоза); 2) зміна 

культурної ідентичності у процесі контакту з іншою культурою (П. Боскі); 

3) формування протистояння культурних цінностей та установок у процесі взаємодії 

двох культур (Р. Боурхіс); 4) зміна матеріальної культури, звичаїв та вірувань, що 

відбувається при безпосередньому контакті та взаємовпливі різних соціокультурних 

систем (Т. Стефаненко); 5) формування стратегій акультурації, як результату процесу 

входження людини до відмінного від власного культурного середовища (Дж. Беррі). 

Таким чином, акультурація є процесом і результатом входження однієї культурної 

спільноти (зазвичай недомінантної) до іншої (зазвичай домінантної). 

Аналіз праць дозволив визначити два основних підходи до трактування процесу 

акультурації: одновимірний та двовимірний (Дж. Држевіцька, С. Мендоза та 

Р. Халуалані). У одновимірному підході йдеться про перехід від однієї культурної 

ідентичності до іншої протягом тривалого часу, де значущими є індивідуальні 

психологічні зміни без урахування взаємодії із суспільством-реципієнтом. У 

двовимірному підході акультурація є дуальною взаємодією процесів збереження 

етнічної ідентичності групи та її активного залучення до масової 

культури (домінантної культури) (Дж. Беррі).   

Акультурація відбувається за специфічних умов, серед яких насамперед 

виокремлюють базові установки, міжгрупові відносини, наявність дискримінації 

та/або расизму, соціальний, ситуативний та етнічний контексти (Д. Хайм, Б. Хантер і 

Л. Джонс). Серед її детермінант визначальними є соціально-демографічні (вік, стать, 

освіта, релігія, стан здоров’я, мова статус, міграційна мотивація, очікування, 

культурна дистанція) та контекстуальні (етнічний, демографічний, економічний, 

політичний) (Л. Почебут, І. Мейжис, Т. Кінунен, С. Гурієва).  

У межах крос-культурного підходу йдеться про акультураційні орієнтації, 

критеріями виокремлення яких є культурні установки та поведінка. 

Акультураційними орієнтаціями вважають асиміляцію, інтеграцію, виключення, 

індивідуалізм та аномію (Р. Боурхіс). За критерієм типу взаємодії мігрантів із 
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суспільством-реципієнтом виокремлено стратегії акультурації: 

асиміляція (зацікавленість у формуванні культурної ідентичності із суспільством-

реципієнтом), інтеграція (зацікавленість у збереженні культурної самобутності у 

поєднанні з інтересом до культури суспільства-реципієнта), сепарація (зацікавленість 

у збереженні етнокультурної самобутності) та маргіналізація (відсутність інтересу в 

збереженні культурної самобутності та відсутність зацікавленості у ідентифікації із 

культурою суспільства-реципієнта) (Дж. Беррі).  

Вирішальним у виборі стратегії акультурації є набуття вмінь та навичок для 

специфічного реагування у конкретних життєвих ситуаціях, які є результатом 

психологічних змін у процесі акультурації мігранта. Операціоналізовані вміння та 

навички є важливими для кожного члена суспільства (володіння мовою, вміння 

робити покупки, платити податки тощо), а соціальні є менш специфічними і 

оволодіння ними є складнішим. Методом спроб та помилок поведінка людини 

постійно вдосконалюється і організовується у патерни, якими вона керується 

автоматично. Адаптивні стратегії акультурації визначають, що саме пов’язано 

патернами реагування і взаємодією мігранта із суспільством. Процес вибору стратегії 

акультурації зумовлюється цінностями та контекстом взаємодії, проте визначальними 

у ньому є психологічні чинники. 

У другому розділі – «Методичні підходи до організації емпіричного 

дослідження психологічних чинників акультурації» – розроблено комплексний 

підхід до акультурації; створено теоретичну модель впливу психологічних та 

соціально-демографічних чинників на вибір стратегії акультурації; окреслено 

загальну процедуру емпіричної частини дослідження; обґрунтовано методи 

дослідження та репрезентативність вибірки.  

Для виокремлення психологічних чинників вибору стратегії акультурації 

з’ясовано специфіку крос-культурного (Дж. Беррі, Р. Боурхіс, С. Канг, Г. Марін, 

С. Мендоза) та психолого-антропологічного (Р. Лінтон, Р. Редфілд, М. Херсковітц, 

К. Чун) підходів до вивчення акультурації. У крос-культурному підході напрацьовано 

теорії та методи вивчення культури як квазінезалежного явища, які базуються на 

пошуку закономірностей розвитку та функціонування психіки у контексті її 

обумовленості соціальними та культурними чинниками. У його межах насамперед 

йдеться про: формування універсальних понять для рівномірного порівняння двох або 

декількох культур (та процесів, які в них відбуваються) та дослідження 

психологічних явищ на рівні спільнот. У крос-культурному підході акультурація є 

процесуальною характеристикою адаптації (соціальної і біологічної), яка виявляється 

на рівні популяцій або груп.  До нього інтегровано багаторівневий двовимірний 

підхід, що дозволяє уточнити зміст понять та операціоналізувати їх на груповому 

рівні явища акультурації.  

У психолого-антропологічному підході здебільшого розроблено теорії та 

методи вивчення людей, які взаємодіють в умовах різноманітних культур. У ньому 

психологічні явища розглядаються як індивідуальні особливості психіки, які 

проявляють себе в культурному та культурно-історичному контекстах. Відповідно, у 

цьому підході акультурація вивчається на індивідуальному рівні. Проте для 

виокремлення психологічних чинників вибору стратегії акультурації значущими є 
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детермінанти індивідуального та групового рівнів. У розробленому комплексному 

підході вибір стратегії акультурації є результатом впливу індивідуальних 

психологічних чинників у процесі групової взаємодії мігранта. 

При врахуванні індивідуального і групового рівнів взаємодії етнокультурних 

спільнот та базуючись на специфіці взаємодії особа (той, хто проходить 

акультурацію) – група (суспільство, в якому відбувається процес акультурації), 

виокремлено 58 індикаторів вибору стратегії акультурації. Їх узагальнено у такі 

групи: здатність йти на контакт (довірливість-підозрілість, соціальна активність, 

прямолінійність, дипломатичність (у висловлюваннях), загальні рівні спонтанної 

агресивності, товариськості, самодостатності, комунікативності, 

екстравертованості/інтравертованості); когнітивний контроль (локус контролю, 

загальні рівні самокритичності, інтелекту (інтелектуальних здібностей)); здатність 

оцінки та копінгу проблем (емоційна стійкість та лабільність, стійкість до стресу, 

схильність до стресового реагування, конформізм, консерватизм/радикалізм); 

тривога та депресія (загальні рівні невротизації, депресивності, психопатизації); 

стрес/акультураційний стрес; адаптивні можливості особистості (ставлення до 

соціального оточення, фемінінність-маскулінність, стриманість/експресивність, 

нормативність (слідування нормам), спрямованість (інтернальна/екстернальна), 

життєва позиція (жорсткий/чутливий), дієва практичність-мрійливість); наповненість 

життя (наявність цілей в житті, емоційна насиченість та результативність життя). 

Додатково враховано соціально-демографічні чинники: вік, стать, мова 

повсякденного вжитку, мотивація переміщення, культурна дистанція, які дають змогу 

з’ясувати специфіку вибору стратегії акультурації.  

Репрезентативність вибірки забезпечено за такими критеріями: тривалість 

перебування (повинна перевищувати 4 місяці), досвід контакту (повинен відбуватися 

вперше) та включеність до соціального життя суспільства-реципієнта. Вибір стратегії 

акультурації залежить від психологічних та соціально-демографічних характеристик 

особи, яка знаходиться у процесі взаємодії із суспільством-реципієнтом.  

У третьому розділі – «Емпіричне дослідження та моделювання 

психологічних чинників акультурації» – представлено характеристику вибірки, 

дескриптивні результати статистичного аналізу, визначено кількісне та змістовне 

навантаження чинників вибору стратегії акультурації, розроблено емпіричну модель, 

сформовано особистісні профілі, які зумовлюють вибір однієї зі стратегій, визначено 

взаємозв’язки психологічних особливостей з вибором стратегії акультурації з 

урахуванням соціально-демографічних характеристик. 

У дослідженні взяло участь 279 осіб, мігрантів з України та країн СНД (Росія, 

Білорусія, Казахстан, Молдова), із них 111 чоловіків та 168 жінок, віком від 16 до 56 

років. Вибірку було розподілено на вікові групи (за Г. Абрамовою): юнацький вік (16–

20 років), молодий вік (21–40 років), зрілий вік (40–60 років). За основною причиною 

зміни етнокультурного середовища, тобто за типом міграції, вибірку розподілено на 

5 груп: власне міграція, програма обміну, освіта, шлюб, робота. За дескриптивними 

результатами з’ясовано, що найбільша кількість респондентів за статтю та типом 

міграції це: жінки, які виїхали на навчання (15,7%); жінки, які мігрували з країни без 
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наміру повернутися назад (12,4%); найменше чоловіків, які виїхали за кордон для 

того, щоб одружитися (3%) (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл вибірки за статтю та типом міграції (у %) 

тип  міграції 

  

стать 

власне 

міграція 

програма 

обміну 

освіта шлюб робота 

чоловіча 12,5 5,4 11,5 3 7,1 

жіноча 12,4 11,8 15,7 9 10 

 

Однакова кількість осіб юнацького та молодого віку обирають для себе освіту як 

мотивацію до міграції (13,2%); шлюб – 5,7%; виїзд для заробітку – 11,5%.  Мова 

повсякденного вжитку пов’язана із причиною переїзду: найбільша кількість 

респондентів розмовляють іноземною мовою (англійською або німецькою) у 

випадках виїзду на постійне проживання (18,6%), для здобуття освіти (17,9%) та на 

роботу (14%); загальна кількість – 71,9%. Рідною мовою (російською або 

українською) у повсякденному житті користується відносно невелика кількість 

респондентів – 28,1% (табл. 2).  

Таблиця 2 

Розподіл вибірки за мовою та типом міграції (у %) 

мова 

  

тип  міграції 
російська українська англійська німецька 

власне міграція 6 1,4 11,1 7,5 

програма обміну 2,8 1,4 8,9 3,9 

освіта 4,3 5 12,9 5 

шлюб 2,8 0,7 6,8 1,8 

робота 2,1 1 10,8 3,2 

 

Встановлено, що мова повсякденного вжитку має зв’язок із вибором стратегії 

акультурації. Для вибору асиміляції мова повсякденного вжитку не має суттєвого 

значення (W = 4,458, Sig = 0,04). Найбільше значення вона має для вибору 

маргіналізації (різниця між групами 3,676), сепарації (W = 2,208) та інтеграції (W = 

1,524). Мігранти, які переважно спілкуються українською мовою, мають вищі 

показники у виборі сепарації, інтеграції та асиміляції; ті, хто спілкуються російською 

мовою, мають тенденцію до вибору маргіналізації. Вибір стратегії акультурації 

залежить від типу міграції. Найменш схильні до маргіналізації ті, хто виїжджає за 

програмою обміну (𝑥 = 2,28); найбільш схильні – ті, хто виїжджає на роботу (𝑥 = 

3,37); асимілюватися більш схильні ті, хто мігрує без бажання повернутися назад (𝑥 = 

4,62); до інтеграції – ті, хто виїжджає для отримання освіти та за програмою 

обміну (𝑥 = 9,22). 

Встановлено, що статево-вікові відмінності мають значення для вибору стратегії 

акультурації (t = 6,74; р = 0,1). За віком виявлено суттєві відмінності у показниках 

психологічних чинників у юнаків та дорослих осіб, відповідно: порівняно з юнацьким 
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віком, у осіб зрілого віку суттєво збільшується самоконтроль (𝑥 = 5,26 та  𝑥 = 7,41); 

зменшується абстрактність мислення (𝑥 = 4,18 та  𝑥 = 3,1); найменш емоційно-

стабільними є особи зрілого віку (𝑥 = 6,5), найбільш стабільними – молодого віку (𝑥 = 

7,86); люди із віком стають більш експресивними (𝑥 = 5,52 та  𝑥 = 6,85); зменшується 

довірливість і збільшується скептичність (𝑥 = 6,52 та  𝑥 = 5,02); вони стають все більш 

консервативними (рівень радикальності дій 𝑥 = 8,55 та  𝑥 = 6,25), конформними (𝑥 = 

4,93 та  𝑥 = 8,01) та схильними до емоційного стресу (𝑥 = 7,02 та  𝑥 = 8,08).  

Кожна зі стратегій акультурації має значущий зв’язок із психологічними 

характеристиками, зокрема: сепарація  (при p < 0,01) пов’язана з експресивністю (r = 

-0,491), (при p < 0,05) з комунікативністю (r = -0,379), абстрактністю мислення (r = 

0,476); маргіналізація – (p < 0,05) з комунікативністю (r = -0,473), штучністю (r = 

0,380), радикалізмом (r = -0,461); інтеграція –  (p < 0,05) з комунікативністю (r = 0,588), 

штучністю (чим більш наївною є особа, тим більше вона схильна обрати інтеграцію) 

(r = -0,485); асиміляція – зі штучністю (r = 0,498, p < 0,01). У результаті множинного 

регресійного аналізу, отримано вісім регресійних моделей (табл. 3).  

Таблиця 3 

Загальна кількість психологічних чинників у кожній з моделей 

 Сепарація Інтеграція Маргіналізація Асиміляція 

Юнацький вік 11 8 9 10 

Молодий вік 9 7 7 11 

 

Виокремлено психологічні чинники, які спонукають до вибору конкретної 

стратегії акультурації; профілі особистості, яка обирає відповідну стратегію; 

детермінанти вибору стратегії акультурації залежно від психологічних та соціально-

демографічних чинників. 

Кожна зі стратегій акультурації має низку чинників, які зумовлюють її вибір у 

конкретній віковій групі. Так, для юнацького віку характерні такі психологічні 

чинники (при p < 0,01): для вибору інтеграції – низький рівень депресивності (β = -

0,759), відсутність неврастенії (β = -0,425), комунікативність (β = 0,551), відкритість 

(β = 0,623), емоційна лабільність (β = 1,129), орієнтація на результат (β = 0,404), 

наявність цілей в житті (β = 0,667), відсутність реактивної агресивності (β = -0,724); 

для сепарації – велика культурна дистанція (β = 0,654), маскулінність (β = 0,620), 

скромність (β = 0,977), тривожність (β = 0,781), замкненість (низька комунікативність) 

(β = -0,639), орієнтація на процес (β = 1,194), абстрактність мислення (β = 0,599), 

наявність цілей в житті (β = 0,940) та відсутність реактивної агресивності (β = -0,646); 

для асиміляції – фемінінність (відсутність маскулінності) (β = -0,634), дратівливість 

(β = 0,548), емоційна стабільність (відсутність емоційної нестабільності) (β = -0,717), 

відсутність скромності (β = -1,360), скептичність (відсутність довіри) (β = -0,657), 

інтроверсія (відсутність екстраверсії) (β = -0,614), депресивність (β = 0,939), 

відсутність емоційної лабільності (β = -0,985), локус контролю «Я» (β = 0,986, p < 

0,01), відсутність наповненості життя (β = -1,198); для маргіналізації – наявність 

емоційного стресу (β = 1,363), скептичність (відсутність довіри) (β = -1,031), страх 

(відсутність довіри) (β = -0,608), конформізм (β = -0,879), інтроверсія (відсутність 
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екстраверсії) (β = -0,493), депресивність (β = 2,613), відсутність емоційної лабільності 

(β = -2,720), локус контролю «Я» (β = 1,214), відсутність наповненості життя (β = -

2,021) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації у юнацькому віці 

 

Для молодого віку характерні такі психологічні чинники вибору стратегії 

акультурації (при p < 0,01): для інтеграції – низьконормативна поведінка (β = -0,557), 

фемінінність (β = -0,909), екстраверсія (β = 0,384), емоційна лабільність (β = 0,7576), 

мрійливість (β = 0,638), недомінантність (відсутність домінантності) (β = -1,052), 

комунікативність (β = 0,570) локус контролю «Життя» (β = 0,988), орієнтація на 

процес (β = 0,867); для сепарації – локус контролю «Я» (β = 0,480), відсутність 

реактивної агресивності (β = -0,522), неврастенія (β = 0,655), високонормативна 

поведінка (β = 0,584), дратівливість (β = 0,414), висока наповненість життя (β = 0,884), 

розсудливість (β = 0,954), домінантність (β = 0,591), орієнтація на процес (β = 0,722); 

для асиміляції – локус контролю «Я» (β = 0,737), відсутність реактивної агресивності 

(β = -0,592), неврастенія (β = 0,819), практичність мислення (відсутність абстрактності 

мислення) (β = -0,486), довіра (β = 0,406), нерозсудливість (β = -0,460), конформізм (β 

= 0,413), спонтанна агресивність (β = 0,638), комунікативність (β = 0,567), 

недомінантність (відсутність домінантності) (β = -0,430), орієнтація на процес (β = 

0,573); для маргіналізації – практичність мислення (відсутність абстрактності 

мислення) (β = -0,552), відсутність емоційної лабільності (β = -0,632), маскулінність 
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(β = 0,651), інтроверсія (відсутність екстраверсії) (β = -0,670), штучність (β = 0,628), 

локус контролю «Життя» (β = 0,945), орієнтація на процес (β = 0,601).  

 

 
Рис. 2. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації у молодому віці 

 

Залежно від стадії акультурації (ейфорія, аномія, криза ідентичності та адаптація 

(за Л. Бредбурі, Л. Йунер)), психологічні чинники зумовлюють вибір її стратегії. 

Зокрема на стадії кризи ідентичності можливо змінити процес і результат її вибору. 

Індикаторами кризи ідентичності є (при p < 0,05): високий рівень спонтанної 

агресивності (β = 0,219), підозрілості (β = 0,462), акультураційного стресу (β = 1,106), 

стриманості (β = 0,114), соціокультурної дезадаптації (β = 0,924); низький рівень 

відвертості (β = -0,322), орієнтації на результат (β = 0,318), прямолінійності (β = 

0,184), відповідальності (β = -0,568), соціальної активності (β = -0,158). У осіб, які 

знаходяться на стадії кризи ідентичності, з’ясовано тенденцію взаємозв’язку між нею 

та вибором асиміляції (r = 0,389, p < 0,05) або маргіналізації (r = 0,362, p < 0,05) 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Зв’язок вибору стратегії акультурації з кризою ідентичності 

 

Відповідно до психологічних чинників вибору стратегії акультурації 

встановлено чотири профілі особистості: відкритий (інтеграції), закритий 

(маргіналізації), незалежний (сепарації), залежний (асиміляції) (рис. 4).  Відкритий – 

це особи схильні до спілкування, доброзичливі та здатні легко пристосовуватися до 

нових умов; налаштовані реалістично, проявляють здоровий інтерес до нового у 

своєму житті, здатні до управління ситуаціями (конфліктними і взаємодією в цілому); 

є розсудливими та гнучкими, характеризуються сміливістю та імпульсивністю,  є 

практичними, водночас схильні до мрійливості та чуттєвості. Їм властива 

прямолінійність, здатність показувати невпевненість у собі, відкритість до нового 

досвіду, прагнення спілкуватися, до інших ставляться доброзичливо та не 

намагаються нав’язувати власну точку зору; не схильні до тривожності та надмірної 

самодисципліни.  

 

 

Рис. 4. Чотири особистісні профілі вибору стратегій акультурації 

Закритий – це особи із вираженою ригідністю мислення та високою емоційною 

стійкістю. Характеризуються наполегливістю, агресивністю, грубістю та 
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індивідуальною незалежністю, проте можуть бути стриманими. Їм властива 

мінливість, часткова безвідповідальність, схильність до ризику. Перекладають 

відповідальність на інших, уважні до дрібниць та прямолінійні. Прагнуть отримати 

свободу від зобов’язань перед соціальним оточенням, схильні до апатії. Слабка 

вираженість потреби у спілкуванні; незважаючи на скептичність, ставляться до людей 

із довірою. Не проявляють лідерського потенціалу, не схильні до абстрактного 

мислення та довгих роздумів над проблемами.  

Незалежний – це особи, які демонструють натуральну поведінку, самодостатні, 

не підлаштовуються до більшості, відсутня потреба у спілкуванні. Не вважають за 

потрібне роздумувати про абстрактне та є практичними і раціональними у вирішенні 

проблем, вирішують їх швидко, проте не здатні до стратегічного планування. 

Емоційність та чутливість спонукають їх до ризиків та спонтанних, ірраціональних 

рішень; схильні до тривожності, особливо у незнайомих ситуаціях, не вважають за 

потрібне знайомитись із чимось новим за власною ініціативою. При адаптації до 

нового середовища, можуть бути дисциплінованими та наполегливими, проте у 

незнайомому середовищі не проявляють такого хисту.  

Залежний – це особи, відкриті до спілкування та які прагнуть формувати нові 

соціальні зв’язки. Швидко орієнтуються у ситуації та мають високий рівень 

вербальної культури, є скромними та дипломатичними; характеризуються 

доброзичливістю та імпульсивністю; відповідальні та емоційно дисципліновані, 

легко знаходять спільну мову з різними людьми. Можуть почувати невпевненість у 

собі, проте є ініціативними та самостійними. Добре розуміють проблеми інших 

людей, мають власну точку зору, проте не схильні її нав’язувати. Швидко 

орієнтуються у незнайомих ситуаціях, схильні до оптимізму та ризику. Тривожність 

та депресивність не властива.  

На рівні тенденцій визначено взаємозв’язки психологічних особливостей з 

вибором стратегії акультурації з урахуванням соціально-демографічних 

характеристик. Інтеграцію найчастіше обирають: люди із яскраво вираженою 

фемінінністю, відкритістю та цілеспрямованістю; в основному особи юнацького віку 

із середньою культурною дистанцією, які спілкуються нерідною мовою, виїхали на 

навчання або за програмою обміну та почувають себе культурно захищеними. 

Сепарацію обирають люди чуттєві, замкнені, цілеспрямовані, імпульсивні та схильні 

до агресії; в основному це особи зрілого віку, з високою культурною дистанцією, 

спілкуються рідною мовою та не відчувають культурної безпеки. Асиміляцію 

обирають люди, які мають яскраво виражену відкритість, імпульсивність, довіру до 

суспільства-реципієнта; в основному це особи молодого віку, які мають низьку 

культурну дистанцію, виїхали без бажання повертатись на батьківщину, спілкуються 

нерідною мовою та почувають себе в безпеці. Маргіналізацію обирають особи зрілого 

віку, інфантильні, нестабільні та вразливі, які виїжджають на роботу, спілкуються 

нерідною мовою та не відчувають культурної безпеки.  
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження психологічних чинників вибору стратегії акультурації особистості, що 

дає підстави зробити такі висновки: 

1. Систематизація і порівняння теоретичних положень крос-культурного та 

психолого-антропологічного, одновимірного та двовимірного підходів покладено в 

основу обґрунтування психологічного змісту та детермінант акультурації. 

Акультурація є процесом і результатом входження особи однієї культури до іншої, 

відмінної від рідної. Виокремлено чотири стратегії акультурації: асиміляція (відмова 

від власних культурної ідентичності і цінностей та повне запозичення іншої), 

інтеграція (часткова страта власної і часткове запозичення іншої культурної 

ідентичності та цінностей), сепарація (збереження тільки власних культурної 

ідентичності та цінностей) і маргіналізація (втрата власних та відмова від інших 

культурної ідентичності та цінностей).  

2. Встановлено взаємозв’язки психологічних та соціально-демографічних 

характеристик осіб, які пройшли акультурацію, а саме: збільшення віку 

характеризується підвищенням рівня практичності мислення, експресивності, 

скептичності, консерватизму, стресового реагування та зменшенням рівня емоційної 

лабільності, спонтанної агресивності, депресивності. Встановлено, що жінки мають 

вищі рівні комунікативності, експресивності, тривожності, неврастенії, 

дратівливості; чоловіки мають вищі рівні емоційної стабільності, сміливості, 

схильності до ризику, стриманості, самоконтролю, орієнтації на результат, 

спонтанної агресивності. Україномовні особи є  найменш конформними, 

стресованими; російськомовні особи є чуттєвими, фемінінними; англомовні особи 

радикально-налаштовані; німецькомовні мають найменший рівень чутливості 

(сентиментальності) та високий рівень неврастенії. 

 3. Встановлено особливості впливу психологічних, соціально-демографічних 

характеристик та актуального психологічного стану особистості на вибір стратегій 

акультурації. Особи зрілого віку схильні до маргіналізації; особи юнацького віку 

найменш схильні до асиміляції та найбільш схильні до вибору інтеграції. Жінки 

схильні до асиміляції, чоловіки – до маргіналізації; україномовні особи – до сепарації; 

російськомовні – до маргіналізації. Особи, які їдуть працювати обирають 

маргіналізацію; ті, хто їдуть навчатися – інтеграцію. Інтеграція обирається за 

відсутності тривоги та депресії, сепарація – за наявності соціокультурної 

дезадаптації. 

4. Визначено залежність вибору стратегії акультурації від індивідуальних 

психологічних та соціально-демографічних чинників, зокрема: інтеграцію обирають 

особи юнацького віку із яскраво вираженою фемінінністю, відкритістю та 

цілеспрямованістю, із середнім рівнем культурної дистанції, що спілкуються мовою 

суспільства-реципієнта та виїхали на навчання або за програмою обміну. Інші 

стратегії характерні для осіб зрілого віку, а саме: асиміляцію обирають імпульсивні, 

відкриті та довірливі особи, із низькою культурною дистанцією за відсутності 

спілкування рідною мовою; сепарацію – чуттєві, замкнені, істеричні, цілеспрямовані, 
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імпульсивні, схильні до агресії особи, які спілкуються рідною мовою; маргіналізацію 

– інфантильні та вразливі особи, які виїхали працювати та не спілкуються рідною 

мовою.  

5. З’ясовано психологічні чинники вибору стратегії акультурації як процесу і 

результату. Зокрема для осіб юнацького віку характерні такі чинники: низький рівень 

депресивності, відсутність неврастенії, комунікативність, сталість емоційного 

реагування, орієнтація на результат, наявність цілей в житті для вибору інтеграції; 

велика культурна дистанція, маскулінність, скромність, тривожність, замкненість, 

орієнтація на процес, абстрактність мислення, наявність цілей в житті для вибору 

сепарації; фемінінність, дратівливість, емоційна стабільність, скептичність, 

інтроверсія, депресивність, локус контролю «Я», відсутність наповненості життя для 

вибору асиміляції; наявність емоційного стресу, скептичність, конформізм, 

інтроверсія, депресивність, відсутність емоційної лабільності, локус контролю «Я», 

відсутність наповненості життя для вибору маргіналізації.  

Для осіб молодого віку характерні такі чинники: низьконормативна поведінка, 

фемінінність, екстраверсія, емоційна лабільність, орієнтація на процес для вибору 

інтеграції; локус контролю «Я», відсутність реактивної агресивності, неврастенія, 

практичність, довіра, нерозсудливість, конформізм, спонтанна агресивність, 

комунікативність, недомінантність, орієнтація на процес для вибору асиміляції; локус 

контролю «Я», відсутність реактивної агресивності, неврастенія, високонормативна 

поведінка, дратівливість, висока наповненість життя, розсудливість, домінантність, 

орієнтація на процес для вибору сепарації; практичність, відсутність емоційної 

лабільності, маскулінність, інтроверсія, штучність, локус контролю «Життя», 

орієнтація на процес для вибору маргіналізації.  

У процесі взаємодії особи і суспільства, стадія кризи ідентичності є 

сензитивною для вибору стратегії акультурації. Залежно від її наявності/відсутності 

процес вибору стратегії може зазнавати змін.  

На основі психологічних чинників вибору стратегії акультурації визначено 

особистісні профілі, які зумовлюють вибір однієї зі стратегій: 

незалежний (сепарація), залежний (асиміляція), відкритий (інтеграція), 

закритий (маргіналізація); 

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Нез’ясованими залишаються: виокремлення проміжних та нових стратегій 

акультурації; виявлення системотвірних психологічних чинників вибору стратегії 

акультурації; розробка моделі взаємозв’язку стадій акультурації; виокремлення 

етапів, фаз та стадій акультурації, сензитивних щодо вибору стратегії акультурації; 

з’ясування методів та способів зміни вибору її стратегії.  
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які покладено в основу обґрунтування психологічного змісту та детермінант 

акультурації; з’ясовано типові профілі особистості, яка обирає відповідну стратегію; 

встановлено залежність вибору стратегії акультурації від індивідуальних 

психологічних та соціально-демографічних чинників; визначено найбільш 

сензитивну до змін стадію акультурації.  

У роботі з’ясовано, що інтеграцію найчастіше обирають особи із яскраво 

вираженою фемінінністю, відкритістю та цілеспрямованістю; в основному 
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представники юнацького віку з невеликим рівнем культурної дистанції, які 

спілкуються нерідною мовою, виїхали на навчання або за програмою обміну та 

почувають себе культурно захищеними. Асиміляцію обирають особи, які мають 

яскраво виражену довіру до суспільства-реципієнта; особи молодого віку, які мають 

низьку культурну дистанцію, спілкуються нерідною мовою та почувають себе в 

безпеці. Сепарацію обирають чуттєві, замкнені, істеричні, цілеспрямовані, 

імпульсивні та схильні до агресії особи, з високою культурною дистанцією, які 

спілкуються рідною мовою та не відчувають культурної безпеки. Маргіналізацію 

обирають інфантильні особи зрілого віку, які виїжджають працювати, спілкуються 

здебільшого нерідною мовою та не відчувають культурної безпеки.  

Ключові слова: акультурація, стратегії вибору акультурації, психологічні 

чинники акультурації, стадії акультурації, криза ідентичності як стадія акультурації, 

профіль особистості. 
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Курапов А. О. – Психологические факторы выбора стратегии 

аккультурации личности. – На правах рукописи. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2018. 

 Диссертация посвящена исследованию психологических факторов выбора 

стратегии аккультурации личности. В работе обобщены теоретические положения 

кросс-культурного и психолого-антропологического, одномерного и двухмерного 

подходов, которые положены в основу обоснования психологического содержания и 

детерминант аккультурации; выяснено типичные профили личности, которая выбирает 

соответствующую стратегию; установлена зависимость выбора стратегии 

аккультурации от индивидуальных психологических и социально-демографических 

факторов; определена наиболее сенситивная к изменениям стадия аккультурации. 

В работе установлено, что интеграцию чаще всего выбирают лица с ярко 

выраженной фемининностью, открытостью и целеустремленностью; в основном 

представители юношеского возраста с небольшим уровнем культурной дистанции, 

которые общаются на неродном языке, выехали на учебу или по программе обмена и 

чувствуют себя культурно защищенными. Ассимиляцию выбирают лица, которые 

имеют ярко выраженное доверие к обществу-реципиенту; лица молодого возраста, 

которые имеют низкую культурную дистанцию, общаются на родном языке и 

чувствуют себя в безопасности. Сепарацию выбирают чувственные, замкнутые, 

истерические, целеустремленные, импульсивные и склонные к агрессии лица, с 

высокой культурной дистанцией, которые общаются на родном языке и не испытывают 

культурной безопасности. Маргинализацию выбирают инфантильные люди зрелого 

возраста, выезжающие работать, которые общаются на неродном языке и не 

испытывают культурной безопасности. 

 Ключевые слова: аккультурация, стратегии выбора аккультурации, 

психологические факторы аккультурации, стадии аккультурации, кризис идентичности 

как стадия аккультурации, профиль личности.  
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SUMMARY 

Kurapov A. O. – Psychological factors of the personality acculturation strategy 

selection. – Manuscript. 

Thesis for the degree of psychological sciences (PhD) in specialty 19.00.01 – General 

psychology, history of psychology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The research focuses on the study of psychological factors of the personality 

acculturation strategy choice. It presents the main factors that contribute to the selection of 

a specific acculturation strategy; describes typical personal profiles that describe personality 

features in terms of the acculturation strategy choice; shows a generalized model that was 

developed to determine the choice of acculturation strategy, depending on specific 

psychological factors.  

Theoretical analysis allowed to utilize two-dimensional acculturation research model 

that predetermined psychological factors. Cross-cultural and psychological-anthropological 

approaches to acculturation were combined in order to present individual psychological 

characteristics of a migrant in the interaction with the host society. Individual psychological 

characteristics were derived from a theoretical model that was developed basing on the 

specificity of the approach to acculturation as such. Consequently, corresponding methods 

were selected allowing to research variables that are coherent with the proposed 

psychological factors of acculturation. Variety of applied statistical methods confirmed 

reliability and validity of the research. Results allowed to create typical personality profiles 

that describe personality traits in terms of the acculturation strategy choice. The 

development of a prediction model was also performed: it presents the dependence between 

psychological characteristic (or a set of characteristics) that lead to the choice of one specific 

model of acculturation. In addition, the most sensitive stage of acculturation was defined: 

identity crisis. This stage is crucial for the selection of acculturation strategy since it is 

possible to change the result of the individual selection. Results allowed to present a 

combination of socio-demographic and psychological variables that are crucial for the 

choice of a specific acculturation strategy.  

The work proposes that integration is most oftenly chosen by individuals with 

projected femininity, openness and purposefulness; those are mostly young people with an 

average level of cultural distance, who do not use their native language for communication, 

mainly went to study or via an exchange program and feel themselves culturally protected. 

Assimilation is chosen by individuals who have a strong trust in the hosting society; mostly 

representatives of early adulthood who have a low cultural distance, do not use native 

language for communication and feel culturally safe. Separation is chosen by individuals 

who are rather sensitive, closed, hysterical, purposeful, impulsive and prone to aggression, 

those are mainly the representatives of late adulthood, with a high cultural distance, who 

communicate in their native language and do not experience cultural security. 

Marginalization is chosen by infantile individuals; representatives of late adulthood who 

mainly migrate for work, do not communicate in their native language and do not experience 

cultural security. 

Key words: acculturation, acculturation strategies, psychological acculturation 

factors, stages of acculturation, identity crisis as acculturation strategy, personality profile.  


